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Descrição: Encosta em processo de ocupação 
desordenada, sem planejamento, sem sistema de 
drenagem das águas servidas, pluviais e esgoto. Algumas 
residências já foram removidas (Figuras 1 e 2), porém 
muitas ainda encontram-se em situação de risco, devido 
ao baixo padrão construtivo (misto de alvenaria com 
madeira) e pelos cortes verticais dos taludes (Figuras 4 e 5). 
Na imagem principal é possível ver que existe uma cicatriz 
de antigos processos de movimentação do terreno 
(confirmadas pelas árvores locais inclinadas e 
muros/telas/contenções embarrigados) (Figuras 1 e 3), 
reforçando a necessidade de obras de drenagem na 
encosta a fim de se evitar a infiltração e futuros 
deslizamentos de grande porte.
 
Tipologia do Processo: Deslizamento planar (Potencial)

Grau de Risco: Alto

Quantidade de imóveis em risco: 77
Quantidade de pessoas em risco: 308

Legenda Delimitação  do setor risco Sentido da drenagem Processos erosivos instalados Trincas e áreas de movimentação

Sugestões de Intervenções     

 Obras de contenção adequadas ao longo da encosta, 
incluindo sistema de drenagem de topo e base do talude, 
além de drenagem das águas pluviais nas vias de acesso 
(com acompanhamento de especial ista- Engº 
Geotécnico);
Conscientização da população sobre os riscos de 
construções do tipo corte-aterro feitas de forma incorreta e 
sem conhecimentos técnicos; 
Obras de melhorias na infraestrutura urbanística, como, 
pavimentação de ruas e implantação de sistema eficiente 
de drenagens de águas pluviais e correto destinamento 
até as drenagens naturais;
Reflorestamento e reconstituição das áreas de proteção 
permanente, podendo-se criar um uso público, com a 
implantação de parques lineares às margens dos córregos 
e drenagens naturais;
Implantação de políticas de controle urbano para inibir 
futuras construções e ocupações em áreas de risco ;
Formação de líderes comunitários para apoiar a Defesa 
Civil Municipal;
Palestras visando uma conscientização ambiental e em 
relação as áreas de risco do município;
Instalação de pluviômetros para monitoramento e alerta 
em alguns pontos estratégicos do município.
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Residências demolidas

Área de instabilidade

Árvores inclinadas

Taludes de corte verticais
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